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ica.se – Sveriges största matsajt
•  1,7 miljoner unika användare/vecka  
•  Ca 2,8 miljoner besök/vecka  
•  Totalt över 145 miljoner besök på rullande helår 
•  Ca 63 % besöker receptsidorna 
•  I snitt tittar besökaren på cirka 3 sidor/besök och tillbringar 2,9 min/besök 
•  Över 64 % av besöken sker via en mobilenhet 
•  ica.se har tre gånger större räckvidd än vår närmsta konkurrents webbplats. 

DEN TYPISKA BESÖKAREN PÅ ICA.SE
•  Största åldergruppen är 25–44 år (63% kvinnor och 37% män) 
•  Letar efter recept, inspiration och erbjudanden 
•  Intresserad av tävlingar och nyheter 
•  Finns representerade i hela landet – majoriteten i storstäder

Störst  
i Sverige

INSTAGRAM 
•  Ca 60 300 följare 
•  I snitt 900 likes/bild 
•  82% av följarna är kvinnor
•   Största åldersgruppen  

är 25–34 år.  
Näst störst är 35–44 år

FACEBOOK 
•  Fans 306 000 
•  Flest besök kl. 21.00 
•  Storstäderna överrepresenterade 
•   Största åldersgruppen är kvinnor 18–35 år  

och näst största är kvinnor 35–54 år
•   Genomsnittlig daglig räckvidd 140 000 personer

Sociala medier

Veckomejl
Varje vecka skickar ICA veckomejl med tydliga och aktuella teman kopplade till mat, recept och 
inspiration. ICAs veckomejl är en unik möjlighet för ditt varumärke, dina produkter och recept 
att synas tillsammans med ICA, direkt in i våra kunders mejlboxar.

•  ICA skickar ca 70 000 centrala veckomejl 
•  Öppningsfrekvensen ligger på ca 30–35 %   
•   Följer tydliga aktuella teman kopplat till mat, matlagning  

och aktuella mathändelser 

ICA-APPEN 
•  Cirka 1 800 000 nedladdade appar 
•   320 000 unika användare/månad 

(170 000/vecka)
•   1,9 miljoner besök/månad 
•  72% av alla besök är inloggade

 
Är med  

kunden hela  
vägen!



Redaktionella paket
Finns att köpa i Small- eller Large-paket, för att tillgodose era behov.  
Här ingår till exempel en partnersida, artiklar, tävlingar, matskolor med  
instruktions videos, receptsponsring och digitala kuponger i ICA-appen. 

Exponering och spridning sker på: ica.se, ICAs facebook-sida och Instagram.

Receptsponsring
ICA Receptsponsring är en unik möjlighet för ditt 
varumärke att synas när kunden söker inspiration 
på ica.se eller i ICA-appen. 

Exponeringen för Receptsponsring sker i ett urval 
av 20 000+ recept och i en relevant period för er 
produkt. Perioderna är antingen skräddarsydda 
eller kvartalsvis: jan–mars, april–juni, juli–sept  
och okt–dec. Kunden laddar erbjudandet direkt  
på sitt ICA-kort och löser enkelt in kupongen vid 
betalning. Efter genomförd kampanj följer vi upp 
med antal besök och visningar av ingående recept, 
samt antal laddade och inlösta kuponger. 

ANNONSMATERIAL
Material lämnas senast sex veckor innan kampanjstart. 

GODKÄNNANDE AV ANNONS
Vi kommer att tillhandhålla plats för nedladdning (korrektur och godkännande)  
av färdig annons om den omarbetas av oss inför införandet.

REKLAMATIONER
Införda inslag ska reklameras inom två veckor efter det första sändningsdatumet.

ANNULLERING
Sker i skriftlig form till den person du bokat annonsutrymmet av senast  
tre månader innan planerad kampanj.

ÖVRIGT
ICA förbehåller sig sedvanlig rätt att avböja ej önskvärda annonser.

Annonsinformation

 

Redaktionella paket Small 200 000 kr, Large 350 000 kr

Receptsponsring/kvartal 75 000 kr

Skräddarsydd receptsponsring  På offert

Digital kupong i ICA Handla-app 50 000 kr/vecka

Veckomail 50 000 kr/vecka

Kvartalsannonsering
•   Minst 200 000 visningar/erbjudande garanteras. 
•   Du betalar fast kostnad för exponeringen på ica.se  

samt rörlig inlösen på kupongvärdet. 

Skräddarsydd  
receptsponsring
•   Minst 100 000 visningar/erbjudande garanteras 
•   Skräddarsy när du vill synas på period och visningar
•   Ökad exponering av din kupong på både kategori-

sidor och receptsidor

Annonsförsäljning
bokning@ica.se 

För materialfrågor
material@ica.se

Prislista

Utrymme Small 2 v Large 3 v

Kampanjsida    tydligt matfokus med recept 

Matskola skola el. artikel  klickvänlig info

Artikel skola el. artikel  klickvänlig info  

Startsida   när utrymme finns

Övriga puffar   på 1 000-tals sidor

Facebook spons –  Ca 10 000 SEK  köpt sök

Facebook 2 inlägg 3 inlägg

Instagram 2 inlägg 3 inlägg

App-kupong –  digital kupong OBS! TG 65 %

Sponsrade recept   digital kupong OBS! TG 65 %

Uppföljningsrapport   överblick och statistik

redaktionellt

exponering

spridning

försäljning


